
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
       

   1. ซื่อโครงการ ฟ้ืนฟูขุดลอกสระน ้า ณ สระน ้าบาโงมูติง หมู่ที่ 1 
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลบือมัง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.-บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)  
   3. ลักษณะงาน 
       โดยสังเขป ขนาดกว้าง 30.00-15.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
   4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 400,000.-บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) 
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1 แบบ ปร.4 
       5.2 แบบ ปร.5 
   6. รายซ่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์  ต้าแหน่ง.ปลัด อบต.                       ประธานกรรมการ  
 ๒ .  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์ ต้าแหน่ง.ผู้อ้านวยการกองคลัง          กรรมการ  
 ๓ .  นายมัสกี   ยูโซะ  ต้าแหน่ง.ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ  
               ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนผูอ้้านวยการกองชา่งอบต.บือมัง      
  



ประมาณราคากอ่สร้าง   โครงการฟืน้ฟขูดุลอกสระน้้าบาโงมูติง

รายละเอยีดโครงการ   ขนาดกน้ (กว้างxยาวxลึก) 30.00-15.00 x180.00x4.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม  2559 ราคาน้้ามันดีเซล (เฉล่ีย) 23.24 บาท/ลิตร

ล าดับที่ รายการ ปริมาณ หน่วย ราคา รวมทัง้สิน้ หมายเหตุ
บาท/หน่วย บาท

1 งานเตรียมพ้ืนที่
1.1 งานถากถางและล้มตันไม้ 3,712.50    ตร.ม. 2.10 7,796.25     
1.2 งานสูบน้้าระหว่างกอ่สร้าง

7,796.25    
2 งานดิน

2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน
2.2 งานดินขุดด้วยรถขุด 11,137.50  ลบ.ม. 24.60 273,982.50  
2.3 งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร
2.4 งานดินถมบดอดัแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% -          ลบ.ม. -        -            
2.5 งานลูกรังบดอดัแน่น(คันสระน้้า) -          ลบ.ม. -        -            
2.6 งานดินขุดขนท้ิง (ระยะขน 1 กม.) -          ลบ.ม. -        -            

273,982.50 
3 งานโครงสร้าง

3.1 งานคอนกรีตโครงการ (รวมไมแ้บบ)
3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

-            
4 งานป้องกนัการกดัเซาะ

4.1 งานหินเรียง
4.2 งานวัสดุรองพืน้
4.3 งานปลูกหญ้า -          ตร.ม. -        -            

-           
5 งานทอ่และอุปกรณ์ประกอบ

5.1 งานท่อคอนกรีจเสริมเหล็ก
-           

6 งานเบ็ดเตลด็
6.1 งานป้ายชื่อโครงการ 1.00 ป้าย 3,000.00  3,000.00     

3,000.00    

รวมเงินค่าต้นทนุ

รวมเงินค่าต้นทนุ

                                                   บัญชีรายละเอียดปรมิาณงาน

สถานท่ีกอ่สร้าง  ณ สระน้้าบาโงมูติง หมู่ท่ี 1  ต้าบลบอืมัง  อา้เภอรามัน จังหวัดยะลา

รวมเงินค่าต้นทนุ

รวมเงินค่าต้นทนุ

รวมเงินค่าต้นทนุ

รวมเงินค่าต้นทนุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณการเมอืวันที่ ....10.. เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559

ล าดับ คา่วสัดุและคา่แรงงาน คา่ก่อสร้างทั้งหมด

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน ้ามนัดีเซล อ.เมือง

281,778.75 1.3445 378,851.53 23.00-23.99 บาท/ลิตร

3,000.00 -               3,000.00 ระยะขนส่งวสัดุ

ประมาณ 18 กม.

สรุป 381,851.53               

19,092.57                 

400,944.10               

400,000.00               

ตวัอกัษร

ขนาดหรือเน้ือท่ียาว 11,137.50   ลบ.ม

เฉล่ียราคาประมาณยาว 35.91 บาท/ลบ.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง    30วนั/จ านวน  1  งวด ตามค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงัท่ี 160/2559  ลว.27..ก.ค.2559

ไดบ้วกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 45 วนั                                                                               เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลกัฐาน

                (ลงช่ือ)    นิรัตน์  ปลดทุกข์      ประธานกรรมการ

                          (นายนิรัตน์  ปลดทุกข)์

                ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั

           (ลงช่ือ)    จรวยพร  เจือจนัทร์      กรรมการ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจนัทร์)

                         ผูอ้  านวยการกองคลงั

               (ลงช่ือ)     มสักี  ยูโซะ     กรรมการ

                         (นายมสักี  ยูโซะ)

           ผูอ้  านวยการกองช่าง ปฎิบติัหน้าท่ีแทน

              ผูอ้  านวยการกองช่าง  อบต.บือมงั

จ านวน     1     แผน่

รายการ FACTOR F หมายเหตุ

ประเภทงานชลประทาน

                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลบือมงั                                        ปร.5

 ก่อสร้างโครงการฟ้ืนฟูขุดลอกสระน ้า กวา้ง 30.00 -15.00x180.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร

ส่วนโยธา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั   อ  าเภอรามนั  จงัหวดัยะลา

ณ.สระน ้าบาโงมูติง หมู่ท่ี 1 ต าบลบือมงั อ  าเภอรามนัจงัหวดัยะลา

                02  / 2559   จ านวน   2    แผน่

เงินประกนัผลงานหกั   0   %

ดอกเบ้ียดเงินกู ้            6  %

ภาษีมูลคา่เพ่ิม               7  %

รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน

(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนงัสือด่วนท่ีสุดท่ีกค 0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

1.1    งานฟ้ืนฟูขุดลอดสระน ้า

1.2 ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

และป้ายแนะน าโครงการ

เงือนไข

ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบอืมงั

       (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั

รวมเงินคา่คา่ก่อสร้างทั้งส้ิน

คิดเป็นเงินประมาณการ

(ส่ีแสนบาทถว้น)

(นายนิรัตน์  ปลดทกุข์)

  ลงช่ือ    นิรัตน์  ปลดทกุข์    ตรวจ

ลงช่ือ  อาหะมะ ลามอสีเตาะ   เหน็ชอบ

 

 

 

 


